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Jaké situace mohou přinést nedobrovolné léčení návykových nemocí: 

1. hospitalizace bez souhlasu dle § 38 odst. 1 zákona o zdravotních službách, 

2. poskytování zdravotní péče bez souhlasu dle § 38 odst. 3 zákona o zdravotních službách, 

3. ošetření a pobyt na záchytné stanici dle § 17 odst. 2 zákona č. 379/2005 Sb.,  

4. ochranné léčení (OL) dle § 99 odst. 2 písm. b tr. zákoníku,  

5. zabezpečovací detence § 100 odst. 2 písm. b tr. zákoníku, 

6. povinnost podrobit se léčení závislosti na návykových látkách, které není OL dle § 48 

ods. 4 trestního zákoníku.  

Další speciální případy:   

• pozorování duševního stavu v ústavu nařízené soudem podle § 116 tr. řádu - to trvá nejvýše 2, 

resp. 3 měsíce podle § 117 tr. řádu,  

• pozorování duševního stavu v ústavu nařízené soudem podle § 38 odst. 3 zákona o zvláštních 

řízeních soudních v řízení o změně způsobilosti k právním úkonům, 

• povinné léčení infekčních onemocnění (izolace, karanténa) podle zákona o ochraně veřejného 

zdraví se může týkat závislých a nemocí vzniklých v důsledku závislosti, 

• ochranná výchova (trestní opatření) či ústavní výchova (netrestní opatření) u dětí a mladistvých – 

nejde přímo o léčení, ale to může být s tímto opatřením spojeno.  

 

Ad 1) Hospitalizace bez souhlasu dle § 38 odst. 1 zák. o zdrav. službách:   

Právní nejistota zdravotníků je nejmarkantnější u rozhodování, zda ne/hospitalizovat pacienta bez jeho 

souhlasu. Rozhodnutí o hospitalizaci pacienta může být později kvalifikováno v trestním řízení jako trestný čin 

omezování osobní svobody nebo v občanském řízení jako neoprávněný zásah do práva na ochranu osobnosti s 

nárokem na odškodnění imateriální újmy. A rozhodnutí nepřijmout pacienta může být zas hodnoceno jako 

trestný čin neposkytnutí pomoci či ublížení na zdraví, popř. v civilním řízení jako porušení práva na zdravotní 

péči nebo porušení povinnosti přijmout do ústavní péče pojištěnce, jehož zdraví bylo ohroženo.  

Jaké právní normy upravují hospitalizaci a poskytování služeb bez souhlasu?  

• Listina základních práv a svobod (ústavní zákon č. 2/1993 Sb.) 
• Úmluva o lidských právech a biomedicíně  (sdělení MZV č. 96/2001 Sb. m. s., o přijetí Úmluvy na ochranu 

lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti a aplikací biologie a medicíny) 
• Zákon o zvláštních řízeních soudních č 292/2013 Sb. (dříve z. č. 99/1963 Sb.= občanský soudní řád) 
• Zákon o zdravotních službách (z. č. 372/2011, v platném znění) 



 

V zákonu č. 272/2011 Sb., o zdravotních službách (účinný od 1. 4. 2012) jsou uzákoněny jednak 

podmínky hospitalizace bez souhlasu a jednak poskytování péče bez souhlasu (tyto dvě podmínky je 

třeba od r. 2012 rozlišovat):  

„Bez souhlasu lze hospitalizovat pacienta, jestliže ohrožuje bezprostředně a závažným způsobem sebe 

nebo své okolí a jeví známky duševní poruchy nebo touto poruchou trpí nebo je pod vlivem návykové 

látky, pokud hrozbu pro pacienta nebo jeho okolí nelze odvrátit jinak, nebo jeho zdravotní stav 

vyžaduje poskytnutí neodkladné péče a zároveň neumožňuje, aby vyslovil souhlas.“  

Procesně se řízení o přípustnosti převzetí nebo držení ve zdravotním ústavu řídí § 66 - § 83 zákona č. 

292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (účinný od 1. 1. 2014): 

Místně příslušný je soud, v jehož obvodu je zdravotní ústav. Účastníkem řízení je také zdravotní ústav. 

Nezvolí-li si umístěný člověk zmocněnce, jmenuje mu soud opatrovníka pro řízení z řad advokátů. 

Soud vyslechne (zpravidla ve zdravotním ústavu) umístěného člověka a ošetřujícího lékaře (ani tento 

zákon však nezbavil lékaře povinné mlčenlivosti) a další osoby, o jejichž vyslechnutí umístěný člověk 

požádá. Soud rozhodne do 7 dnů, zda k převzetí došlo ze zákonných důvodů, a pokud ano, zda tyto 

důvody trvají. Pokud ne, nařídí propuštění z ústavu a ústav je po doručení rozhodnutí povinen 

pacienta neprodleně propustit. Rozhodnutí se musí doručit do 24 hodin od jeho vydání umístěnému 

člověku, zástupcům a zdravotnímu ústavu.  

Ke zjištění, zda další držení v ústavu je nutné, soud jmenuje znalce (který nepracuje v ústavu, v němž 

je člověk držen). Soud také provede důkaz zdravotnickou dokumentací nebo vyjádřením ošetřujícího 

lékaře, popř. přezkumem zdravotního stavu, byl-li proveden. Soud nařídí jednání, k němuž přizve 

účastníky i umístěného člověka, ledaže podle vyjádření ošetřujícího lékaře nebo znaleckého posudku 

může přítomnost při jednání vážně poškodit jeho zdravotní stav (pozn. autora: zastaralá formulace - 

důvodem k neúčasti by měla být neschopnost chápat smysl jednání), vyslechne umístěného člověka, 

znalce, popř. ošetřujícího lékaře.  Do 3 měsíců od výroku o přípustnosti převzetí do zdravotního ústavu 

musí být vyhlášen rozsudek, zda další držení je přípustné a na jakou dobu. Odvolání proti rozsudku 

nemá odkladný účinek. Účinnost rozsudku zanikne nejpozději uplynutím 1 roku od jeho vyhlášení. Má-

li být držení v ústavu prodlouženo nad tuto dobu, je nutno provést nové vyšetření a soud musí o 

povolení dalšího držení znovu rozhodnout.  

Žádné rozhodnutí soudu nebrání tomu, aby zdravotní ústav člověka kdykoli propustil.  

Pokud byl pacient z ústavu propuštěn nebo podepsal souhlas, řízení je zastaveno, pokud do 2 týdnů 

pacient neprohlásí, že na projednání věci trvá.  

Je-li do ústavu převzat člověk, jehož zdravotní stav vyžaduje poskytnutí neodkladné péče, není-li 

vzhledem ke svému zdravotnímu stavu schopen právně jednat a není-li tento stav způsoben duševní 

poruchou, soud bez jednání rozhodne do 7 dnů od převzetí, zda s převzetím souhlasí.  

 

Ad 2) Zdrav. služby bez souhlasu dle § 38 odst. 3 zák. o zdrav. službách: „Pacientovi lze bez jeho 

souhlasu poskytnout pouze neodkladnou péči (definovanou široce v úvodu zákona o zdravotních 

službách) v případě, kdy zdravotní stav neumožňuje pacientovi tento souhlas vyslovit; nebo léčby 

vážné duševní poruchy, pokud by v důsledku jejího neléčení došlo se vší pravděpodobností k vážnému 

poškození zdraví pacienta.“  



 

Ad  3) Pobyt na záchytné stanici dle § 17 odst. 2 zákona č. 379/2005 Sb.: 

„Pokud poskytovatel zdravotních služeb k tomu odborně a provozně způsobilý zjistí, že ošetřovaná 

osoba není ohrožena na životě selháním základních životních funkcí, ale pod vlivem alkoholu nebo jiné 

návykové látky nekontroluje své chování, a tím bezprostředně ohrožuje sebe nebo jiné osoby, veřejný 

pořádek nebo majetek, nebo je ve stavu vzbuzujícím veřejné pohoršení, je tato osoba povinna se 

podrobit ošetření a pobytu v záchytné stanici po dobu nezbytně nutnou k odeznění akutní intoxikace.“  

 

Ad 4) Ochranné léčení (OL) návykových nemocí se ukládá dle § 99 odst. 2 písm. b tr. 

zákoníku: „Soud může uložit ochranné léčení pachateli, který zneužívá návykovou látku, spáchal 

trestný čin pod jejím vlivem nebo v souvislosti s jejím zneužíváním (ochranné léčení však neuloží, je-li 

vzhledem k osobě pachatele zřejmé, že jeho účelu nelze dosáhnout).“ 

Právní předpisy upravující ochranné léčení  

• Trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.) stanovuje v § 99 zákona "indikace" a trvání OL (do 

31.12.2009 šlo o § 72 trestního zákona č. 140/1961 Sb.). 

• Trestní řád (zákon č. 141/1961 Sb.) upravuje v § 351-353 způsob nařízení, změny z ambulantní na 

ústavní formu, změnu na zabezpečovací detenci, upuštění od OL a ukončení OL.  

• Zákon o výkonu zabezpečovací detence a změně souvisejících zákonů č. 129/2008 Sb. je  účinný 

již od 1.1.2009 - jde o jakýsi "řád" ústavu zabezpečovací detence, ale především změnil  tr. zákon 

a řád zejm. co do trvání ochranného léčení a způsob výkonu. 

•  Zákon o soudnictví ve věcech mládeže (zákon č. 218/2003 Sb.) upravuje ukládání trestních 

opatření vč. ochranného léčení (§ ) nezletilým.  

• Vyhl. č. 37/1992 Sb. ministerstva spravedlnosti, o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy,  

upravuje mj., jakým způsobem předseda senátu vyzývá pacienta k nástupu OL;  příloha č. 9 této 

vyhlášky uvádí přehled spádových území psychiatrických léčeben pro přijímání dospělých 

nemocných vč. OL psychiatrického a sexuologického dle bydliště (pobytu) pacienta. 

• Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách 

• Zákon č. 373/2011, o specifických zdravotních službách, zahrnul dříve připravovaný zákon o OL  

v §83-89. Jde o "řád" ochranného léčení - zákon podrobně stanovuje práva a povinnosti jak 

pacientů, tak zdravotníků, a zajišťuje tak jejich právní jistotu v režimu OL, jehož výkon pacientovi i 

poskytovateli nařizuje trestní soud. Na základě tohoto zákona pacient je při výkonu OL povinen 

podrobit se individuálnímu léčebnému postupu; podrobit se osobní prohlídce (vykonává osoba 

stejného pohlaví), umožnit kontrolu osobních věcí. Tyto postupy se zaznamenají do zdravotnické 

dokumentace. Poskytovatel je oprávněn zakázat konkrétní návštěvu, použití telefonu, předávání 

korespondence, kontrolovat balíky pacienta. Pacientovi nelze zakázat osobní, písemný ani 

telefonický styk s vyjmenovanými institucemi (právní zástupce aj.). Výše uvedená práva a 

povinnosti se zřejmě realizovaly i před účinností zákona.  

Nově zákon přináší poskytovateli povinnosti: Dle §84 máme povinnost zajistit OL - odmítnout OL 

lze jen z důvodu překročení únosného pracovního zatížení.  



Dle §85 odst. 3 máme povinnost pacienta písemně seznámit při přijetí do OL s jeho s individuálním 

léčebným plánem, předpokládanou dobou léčení, vnitřním řádem, jeho právy, povinnostmi, možností 

změny formy OL (pokud podání těchto informací nevylučuje jeho zdravotní stav).  

Dle §87 odst. 2 máme povinnost do 24 h oznámit soudu, který ochranné léčení nařídil, že pacient 

v OL ústavním se svémocně ze zdravotnického zařízení vzdálil nebo byl přeložen do jiného zařízení a 

že pacient v OL ambulantním se nedostavil ve stanoveném termínu do ambulance.  

Dle §88 je mj. povinnost pacienta oznámit adresu, na které se bude zdržovat na propustce, a toto 

místo pobytu dodržet. Pokud odmítne sdělit adresu, lékař propustku nevystaví. Propustka musí mít 

písemnou formu, poskytovatel má právo její vystavení odmítnout a uvede důvody odmítnutí.  

Dle §89 náklady za nepojištěné hradí ministerstvo zdravotnictví - fakturuje se á kalendářní čtvrtletí. 

 

Dělení OL na protitoxikomanické, protialkoholní, psychiatrické, sexuologické a jejich různé kombinace 

je tradice; zákon rozlišuje jen formu ambulantní a ústavní.  

OL lze uložit i dětem mladším 15 let dle § 93 zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže.  

Nařizování OL dle § 351 tr. řádu: Soud nařídí OL zdrav. zařízení (ZZ) nebo věznici; k nařízení OL 

předseda senátu připojí posudek a výslech znalce. Předseda senátu zařídí dodání osoby do ZZ. 

Ukončování  (přeměna) OL dle § 351a - § 353 tr. řádu: O změně způsobu výkonu OL (tj. přeměně 

ústavní formy na ambulantní nebo naopak nebo ukončení) rozhoduje soud, v jehož obv. je ZZ. O 

upuštění od OL před jeho započetím rozhodne soud, který je uložil.  

§ 353 tr. ř.  od 2009: „Nebude-li OL vykonáno tak, aby do 2 let od jeho započetí bylo rozhodnuto o 

propuštění z OL nebo o jeho ukončení, podá ZZ nejméně 2 měsíce před uplynutím lhůty 2 let od 

počátku výkonu OL návrh na jeho prodloužení. V návrhu na propuštění z OL, na jeho ukončení nebo  

prodloužení ochranného léčení zdravotnické zařízení popíše průběh a výsledky OL a uvede důvody 

navrhovaného postupu včetně návrhu na případné uložení dohledu nad chováním pacienta.“ 

2 leté trvání OL přinesl již zákon č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a změně 

souvisejících zákonů, účinný od 1.1.2009, ovšem zákonodárci nedomysleli konsekvence a přinesli 

obrovský znatek, mj. kvůli přechodnému ustanovení v ust.  § 62 zákona č. 129/2008 Sb : "Výkon 

dosud nevykonaného OL, které bylo uloženo před nabytím účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle 

dosavadních právních předpisů." Nejvyšší soud zaujal 31.1.2010 postoj, že výše uvedené přechodné 

ustanovení neplatí, neboť není možné, aby v OL byli pacienti v různém režimu (u jedněch by se 

muselo prodlužovat každé 2 roky a u těch s OL uloženým před 1.1.2009 nikoli). Dále zaujal postoj, že 

2letá doba trvání začíná běžet až s účinností zákona (tj. 1.1.2009). Tento postoj nemá oporu v zákoně.  

Každopádně nikdo neví, zda se ústavní a ambulantní forma mají sčítat či ne, zda lhůty běží i při útěku 

či uvěznění pacienta apod. Snad se schyluje k elegantními legislativnímu řešení, že prodlužovat se 

bude muset jen ústavní forma OL, nikoli ambulantní.  

Další přetrvávající nedostatky v legislativě OL: 

• OL ústavní nelze vykonat ve VTOS,  

• Není limitována doba mezi zastavením tr. stíhání a nařízením OL. 

 



Vyřešené nedostatky OL:  

 Financování „samoplátců“, tj. cizinců bez zdravotního pojištění,  

 OL lze uložit dětem;  

 Není již tak široká povinnost mlčenlivosti při útku pacienta.  
 

Hlavní cíle OL 

• léčení poruchy, kterou pacient trpí a na jejímž základě spáchal trestný čin, tedy léčení 

závislosti na návykových látkách pokud je trestný čin spáchán pod vlivem návykové látky 

nebo v souvislosti s jejím zneužíváním,  

• resocializace a zařazení do běžného života, 

• prevence opakování trestného činu,  

• izolace jedince v případě, že je s ohledem na svůj zdravotní stav společensky nebezpečný,  

• vytvoření náhledu na poruchu (závislost),  

• příprava na život po propuštění,  

• motivace k dalšímu léčení a napojení na zařízení poskytující následnou péči. 
 

Přeměna ochranného léčení na zabezpečovací detenci dle novelizovaného § 99 odst. 5 tr. zákoníku:  

„ZD může soud uložit i bez podmínek § 100, jestliže uložené a vykonávané OL neplní svůj účel nebo 

nezajišťuje dostatečnou ochranu společnosti, zejména v případě, že pachatel utekl ze zdravotnického 

zařízení, užil násilí vůči zaměstnancům zdravotnického zařízení nebo jiným osobám ve výkonu OL nebo 

opakovaně odmítl vyšetřovací nebo léčebné výkony či jinak projevil negativní postoj k OL.“  

 

Ad 5) Zabezpečovací detence u návykových nemocí se ukládá dle § 100 odst. 2 písm. b tr. zákoníku:  

„Soud může uložit ZD, jestliže pachatel, který se oddává zneužívání návykové látky, znovu spáchal 

zvlášť závažný zločin, ač již byl pro zvlášť závažný zločin spáchaný pod vlivem návykové látky nebo v 

souvislosti s jejím zneužíváním odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody nejméně na 2 léta, 

a nelze očekávat, že by bylo možné dosáhnout uložením OL  dostatečné ochrany společnosti, a to i s 

přihlédnutím k již projevenému postoji pachatele k OL.“  

 

Ad 6) povinnosti a omezení směřující k řádnému životu dle § 48 odst. 4 tr. zákoníku 

Při 

• podmíněném upuštění od potrestání, 

• podmíněném odsouzení,  

• prodloužení podmíněného odsouzení a 

• podmíněném propuštění z výkonu trestu 

 

může soud uložit povinnost např.:  

• podrobit se léčení závislosti na návykových látkách, které není ochranným léčením podle 

tohoto zákona, 



• zdržet se požívání alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek, 

• zdržet se hazardních her, hraní na hracích přístrojích a sázek, 

• zdržet se návštěv nevhodného prostředí, sportovních, kulturních a jiných společenských akcí a 

styku s určitými osobami, 

• podrobit se vhodným programům psychologického poradenství...  
 

Formálně jde tedy o léčení dobrovolné. Ale nedodržení je kontrolováno PMS a soudem a nedodržení 

je sankcionováno přeměnou podmíněného trestu na nepodmíněný.  

 

Kazuistika K. L. 

Tehdy 36letý K.L. byl přijat k výkonu ústavního OL dne 22.11.2004 po zastavení tr. stíhání (drobné 

krádeže) pro nepříčetnost - znalec doporučil OL ústavní psychiatrické, neboť diagnostikoval „poruchu 

chorobného charakteru - 3. stadium syfilis – progresivní paralýzu“. V posudku s tímto závěrem však 

nic nenasvědčuje této diagnóze – byla jen popsána oploštělá emotivita, tupá euforie, zcestné myšlení 

s bizarními velikášskými bludy (chorobné přesvědčení o nabytém bohatství, schopnostech a moci). V 

průběhu hospitalizace tedy byla tato diagnóza vyloučena - testy na syfilis negativní, neurologické 

příznaky 3. stádia syfilis nepřítomny,  neurolog zaznamenal jen alkoholovou polyneuropatii. Pacient 

byl bez bizarností v chování či verbálním projevu, smál se, jak si to před znalci vymyslel („když ke mně 

přistupovali jak k blbcovi, tak jsem se tak choval“). Lumbální punkci a psychologické vyšetření odmítl. 

Předchozí znalci v r. 1996 diagnostikovali jen poruchu osobnosti a závislost na drogách, jiní znalci v r. 

1999 doporučili OL ústavní protitoxikomanické, což soud neuložil. 

Z anamnézy:  psychiatr. zátěž v rodině nezjištěna. Prodělal hepatitis typu A,B, C; před 10 lety ve VTOS 

syfilis  přeléčen ATB, jinak zdráv. Vychodil 8 tříd ZŠ, nedoučil se, bez pracovního poměru, živí se 

sběrem  železa; bezdomovec, rozvedený, s různými ženami má 3 děti (19, 14, 13), na které neplatí 

alimenty, za což byl během hospitalizace odsouzen k  20 měsícům VTOS - odvolal se a zvažuje využití 

některé ze svých diagnóz. Nevoják. Od 16 let celkem 9 let ve VTOS (naposledy měsíc před 

hospitalizací) za krádeže, neplacení výživného, v minulosti za příživnictví. Kouří 20 cigaret denně; 

zkoušel všechny drogy, ale ty nic mu to neříkají. Pije až 3 litry vodky denně!  

K výkonu OL byl přivezen policií, po několika dnech „spolupráce“ přeložen na odd. návykových 

nemocí, odkud utekl z 1. vycházky. Po 5 dnech přivezen policií k pokračování OL těžce opilý. Zařazen 

do skupin AT, do pracovní terapie, budil zdání spolupráce, pomáhal, zadaná témata zpracovával. 

Poté, co jsme podali návrh obvodnímu soudu na přeměnu OL na ambulantní, se opět nevrátil 

z propustky. Tím zmeškal termín soudu. Opět přivezen policií opilý. Dále byl již pobyt čistě formální - 

sám konstatuje, že mu nic nechybí, dostává jíst, pít, dívá se na TV, chodí na zahradu, do tělocvičny. 

Vypomohl s úklidem, jinak se do terapeutických programů nezapojoval. Proklamoval veřejně, že pít 

vodku bude dál, m.j. proto, že on má OL psychiatrické. Dokončil hospitalizaci bez vycházek a bez 

návštěv (stejně jej nikdo nenavštěvoval), finančně podporován jednorázovými sociálními dávkami. Po 

soudním jednání o ukončení OL se přišel rozloučit a ukázat, že dodržel své proklamace o tom, jak 

bude nadále pít vodku. Závěrečná diagnóza: závislost na alkoholu, smíšená porucha osobnosti.  

 

 



Kazuistika L. M. 

Tehdy 23 letý muž se závislostí na více psychoaktivních látkách s preferencí opiátů. S drogami začal před 15 rokem 

(marihuana, pervitin), od 16 let užíval heroin i.n. a i.v. s pervitinem. Ambulantní psychiatr mu začal předepisovat Subutex, ze 

substituční léčby byl disciplinárně vyřazen a Subutex pak kupoval na černém trhu.  

Rodiče se rozvedli v jeho 4 letech; od počátku školní docházky měl behaviorální problémy (spory s autoritami, trojky 

z chování, kouřil, záškoláctví); proto umístěn do VÚ Boletice/Labem, kde žil od 14 do 18 let, vyučil se zde kuchařem-

číšníkem. Odpracoval celkem 3 roky, poslední rok před OL žil na ulici, peníze získával krádežemi. Pro krádeže a loupež 

vyšetřen znalcem (autor) a do OL ústavního protitoxikomanického se dostavil sám.  

První ústavní OL v době 4 - 9/2007  lze označit jako prekontemplační stádium: do režimu se zapojil, ale klackovitě, pracoval 

na tématech motivace k abstinenci, spolupráce byla formální. Kontaktoval Terapeutickou komunitu (TK) Karlov, kde si 

předem vyřídil přijetí. V té době ale došlo k lapsu na jedné z propustek se spolupacientem - intoxikoval se Subutexem, 

nepřiznal se, porušení abstinence objeveno kontrolou moči. Sestoupil na začátek léčby. Setrval v rozhodnutí odejít do TK a 

chtěl tam dokončit OL (umožněno). Od září 2007 žil komunitě, dle zpráv se aktivně zapojil do jejich režimu, hlavním 

tématem bylo  osamostatnění, začal řešit své dluhy, kontaktoval otce, s nímž nebyl ve styku. Z TK je byl na konci roku 2007 

nucen odejít pro navázání partnerského vztahu s členkou TK. Bez porušení abstinence se vrátil do léčebny k pokračování OL.  

Po příchodu z TK byl ve skupinové psychoterapii výrazně aktivní, snažil se otevírat vlastní témata, na  propustkách zvládal 

rizikové situace, trvalo odhodlání abstinovat. Řešil svůj vztah s přítelkyní, kvůli které byl z komunity vyloučen - přes 

uvědomovaná rizika tohoto vztahu nebyl schopen vztah ukončit. Svá rozhodnutí často měnil. S přicházejícím termínu soudu 

o ukončení OL začínal zmatkovat, necítil se na odchod připraven, mnoho záležitostí nechal na poslední chvíli.  

Z OL byl propuštěn v 3/2008. Odešel bydlet k matce a našel si práci v oboru. Abstinoval jen 2 týdny, přišel o práci, 

doléčovací skupinu ani nezačal navštěvovat. Skončil vztah s přítelkyní, která  v abstinenci pokračuje. Ocitl se znovu na ulici, 

začal docházet na substituční léčbu, kontaktoval terapeuta v OL v Bohnicích a domluvil si přijetí na detox, ale nedostavil se.  

Znovu ze ohlásil v 1/2009, když úspěšně dokončil 7 měsíční léčbu v Červeném Dvoře (tu si vyřídil prostřednictvím 

substitučního centra. Odchází do chráněného bydlení v Olomouci a i zde se úspěšně zapojuje do programu, dochází do 

zaměstnání a začal léčbu hepatitidy Interferonem.  V současné době abstinuje. 

 

Kauza M. N. 

Ukončili jsme prostřednictvím soudu v našem obvodu ochranné léčení, během nějž se nám ani 

opakovanými urgencemi a stížnostmi nepodařilo získat od soudu, který toto ochranné léčení uložil 

(Okr. soudu pro Prahu západ,  č.j. 14T 43/2009), povinnou dokumentaci (nařízení, znalecký posudek). 

Šlo o Vietnamce nemluvícího česky, takže jsme se ani nedověděli, co spáchal. Soud, který léčení 

uložil, navíc přikázal vykonat ochranné léčení mezi výkonem trestu odnětí svobody a výkonem trestu 

vyhoštění na neurčito, což je postup nejen nelogický, ale i odporující § 350d tr. řádu (po výkonu 

trestu mělo být realizováno  vyhoštění).   
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